
Engedélyezési lap 

  1. Az irtószer neve: Bio-Perm rovarirtó permet 

  2. Gyártja: ORMA S.r.l (Trofarello, Olaszország) 

  3. Forgalomba hozza: Agrosol 2000 Kft., 2100 Gödöllő, Szabadság út 60. 

  4. Engedély száma: 6229-1/2021/JIF 

  5. Terméktípus és minősítés: 
  5.1. Biocid terméktípus: 18. terméktípus 

  5.2. Termék minősítése: III. forgalmazási kategóriájú szabadforgalmú irtószer 

  6. Hatóanyaga: 0,06% Chrysanthemum cinerariaefolium kivonat (szuperkritikus széndioxiddal 

kivonva) + 0,62% permetrin + 0,2% piperonil-butoxid 

  7. Csomagolás: 
500 ml töltési térfogattal, szórófejjel ellátott műanyag flakonban kerül forgalomba. 

  8. Eltarthatóság és tárolás: 

Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen tárolva a gyártástól számítva 2 évig használható 

fel. (A gyártás idejét a csomagoláson fel kell tüntetni!) 

 

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az 

ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként 

adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál 

tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék 

maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető. 

  9. Felhasználhatóság kártevők szerint: 

Zárt térben rejtett életmódú rovarok (csótányok, hangyák), valamint repülő rovarok (legyek, 

szúnyogok) irtására használható fel. 

10. Használati utasítás: 

Használat előtt alaposan rázzuk fel! A szórófej segítségével juttassuk ki a kezelendő felületre a 

rovarok búvó- és tartózkodási helyeire úgy, hogy a felület egyenletesen kissé nedves legyen.  

Rejtett életmódú rovarok (csótányok, hangyák) elleni védekezés: A permetet célzottan juttassuk 

a rovarokra, illetve azok jellemző búvóhelyeire (szegélyek alatti területek, rések, repedések, 

hasadékok) és vonulási útvonalaira (szeméttároló, mosdókagyló és fürdőkád külső felszíne, WC-

csésze környéke stb.). Várjunk néhány percet, mielőtt visszatérünk a kezelt helyiségbe. A 

használatot követően alaposan szellőztessünk ki. 

Repülő életmódú rovarok (legyek, szúnyogok) elleni védekezés: A készítményt a nyílászárók 

határoló felületeire (ablak-, ajtófélfa, küszöb) juttassuk ki  

Hatástartóssága zárt térben tömör felületeken 1-2 hét, ez idő alatt a permettel érintkezve a rovarok 

folyamatosan elpusztulnak. Amennyiben továbbra is rovarok előfordulását észleljük, úgy a kezelést 

ismételjük meg. 

11.Biztonságos felhasználást szolgáló intézkedések: 
Kizárólag rovarirtásra és csak a használati utasításnak megfelelően alkalmazható! Csak olyan helyen 

alkalmazható, ahol gyermekek és háziállatok a kijuttatott irtószerhez nem férnek hozzá. Ügyeljünk 

arra, hogy a permet élelmiszerre, élelmiszerrel érintkező felületekre, evőeszközre, gyermekjátékra, 

háziállatra ne kerüljön! Ne permetezzük elektromos berendezésekre, illetve gépek mozgó részeire! 

Permetezés közben a helyiségben illetéktelen személyek és háziállatok nem tartózkodhatnak. 

Ügyeljünk rá. hogy a készítmény szembe, nyálkahártyára ne kerüljön, a permetet közvetlenül ne 

lélegezzük be. Arra érzékeny személyeknél bőrirritációt, túlérzékenységet okozhat. A munka 

befejeztével kezünket és arcunkat szappanos vízzel mossuk meg. A kezelt helyiségek a 

kipermetezett készítmény felszáradását és alapos szellőztetést követően vehetők használatba. 

Esetleges mérgezéskor, vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni. A készítményt és 

csomagolóanyagát élővízbe vagy csatornába juttatni tilos! Permetezés előtt a helyiségből az 

akváriumot, terráriumot és állatketrecet távolítsuk el, illetve takarjuk le és az akvárium lélegeztető 

berendezését kapcsoljuk ki. Kényes felületeken történő használat előtt ajánlott a felület egy kevésbé 

látható részén próbakezelést végezni. 



12. Címkefelirat: 

Tartalmazza az 1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9.,10. és 11., pontokat. 

Ezen túlmenően a címkének tartalmaznia kell az anyagok és keverékek osztályozásáról, 

címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (CLP-

rendelet) szerint kötelezően feltüntetendő címkeelemeket. 

13. Biocid szakvélemény száma: 53937-2/2020/JIF  


